
1 

 

TRƢỜNG THCS NGUYỄN DU 

                  ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKI 2020-2021                  
                       HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HỌC KÌ I 

 MÔN CÔNG NGHỆ 8 

 

Câu 1. Thế nào là bản vẽ kỹ thuật? Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và 

đời sống? 

- Bản vẽ kỹ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày các thông tin kỹ thuật của sản phẩm 

dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ. 

- Vai trò của bản vẽ trong đời sống: Giúp  người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có 

hiệu quả và an toàn 

 - Vai trò của bản vẽ trong sản xuất: dùng để thiết kế, chế tạo, thi công, lắp ráp, trao 

đổi, sữa chữa, kiểm tra,… 

Câu 2. Chi tiết máy là gì? Dấu hiệu nhận biết,phân loại chi tiết máy? Cho VD từng 

loại? 

-Khái niệm:Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm 

vụ nhất định trong máy 

-Phân loại: Theo công dụng chi tiết máy được chia làm 2 nhóm: 

+ Nhóm chi tiết máy có công dụng chung.VD:bu lông, đai ốc, bánh răng, lò xo,... 

+ Nhóm chi tiết máy có công dụng riêng.VD:trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe 

đạp,... 

* Dấu hiệu nhận biết chi tiết máy:là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời 

ra được. 

+ Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau bằng các mối ghép. 

-Mối ghép tháo được: mối ghép có thể tháo được ở dạng nguyên vẹn trước khi ghép. 

- Mối ghép không tháo được là mối ghép muốn tháo rời buộc phải phá hủy một thành 

phần nào đó của chi tiết. 

Câu 3. Nguyên tắc an toàn khi cƣa: 
- Kẹp vật cưa phải đủ chặt. 

- Lưỡi cưa căng vừa phải, không dùng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm bị vỡ. 

- Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa nhẹ hơn và đỡ vật để vật không dơi vào chân. 

- Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi mạnh vào cưa vì mạt cưa dễ bắn vào mắt. 

Câu 4. Nội dung của bản vẽ lắp và bản vẽ nhà: 

*Bản vẽ lắp: 

- Diễn tả hình dạng kết cấu của một sản phẩm, vị trí tương quan giữa các chi tiết 

máy 

- Dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm 

1.Khung tên 2.Bảng kê  3.Hình biểu diễn  4.Kích thước 5.Phân tích chi tiết 6.Tổng 

hợp 

*Bản vẽ nhà: 
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Nội dung bản vẽ nhà: 

- Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng , mặt cắt) và các số liệu 

xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà 

- Dùng trong thiết kế và thi công xây dựng ngôi nhà. 

1.Khung tên   2. Hình biểu diễn      3.Kích thước    4. Các bộ phận 

Câu 5. Các loại mối ghép động và mối ghép tháo đƣợc. 

* Mối ghép tháo đƣợc. 

  1. Mối ghép bằng ren. 

- Mối ghép bu lông gồm: Đai ốc, vòng điệm, chi tiết ghép và bu lông. 

- Mối ghép vít cấy gồm: Đai ốc, vòng điệm, chi tiết ghép và vít cấy. 

- Mối ghép đinh vít gồm: Chi tiết ghép và đinh vít. 

2. Mối ghép bằng then và chốt. 

- Mối ghép bằng then gồm: Chi tiết ghép và then 

- Mối ghép bằng chốt gồm: Chi tiết ghép và chốt 

* Cách lắp: 

- Then được cài trong lỗ nằm dài giữa 2 mặt phân cách của 2 chi tiết.  

- Chốt được cài trong lỗ xuyên ngang mặt phân cách của chi tiết được ghép.  

   *Mối ghép động: 

1. Khớp tịnh tiến. 

  - Mối ghép tịnh tiến có mặt tiếp xúc là mặt trụ tròn như mối ghép pít tông -xi lanh 

hoặc mặt phẳng như mối ghép sống trượt - rãnh trượt. 

2. Khớp quay. 

  - Mỗi chi tiết có thể quay quanh một trục so với chi tiết kia. Có mặt tiếp xúc 

thường là mặt trụ. 

- Để làm giảm ma sát ta dùng ổ bi hay bạc lót 

Câu 6. Các dụng cụ đo, tháo lắp, kẹp chặt và gia công đƣợc dùng trong cơ khí: 

1. Dụng cụ đo   

* Thước đo chiểu dài:Thước lá, thước cặp 

* Thước đo góc: Gồm êke, ke vuông, thước đo góc vạn năng. 

2.Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt. 

- Dụng cụ tháo lắp gồm: Mỏ lết, cờ lê, tua vít. Dùng để tháo lắp các ốc, vít. 

 - Dụng cụ lẹp chặt gồm: Êtô, kìm. Dùng để kẹp chặt các vật khi gia công. 

3.Dụng cụ gia công. 

 - Búa: Dùng để đóng tạo lực.                   - Cưa: Dùng để cưa và cắt các vật liệu. 

- Đục: Dùng để chặt cac vật liệu.             - Dũa: Dùng để tạo độ nhẵn bề mặt của vật 

liệu 
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Câu 7. Cách tạo thành các khối tròn xoay:hình trụ,nón,cầu 

- Hình trụ: Khi quay một hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định ta được 

hình trụ  

- Hình nón:Khi quay một tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố 

định ta được hình nón  

- Hình cầu: Khi quay một nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta 

được hình cầu  

Câu 8. Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí?So sánh tính dẻo của thép và đồng,tính 

dẫn điện của đồng và nhôm 

- Tính chất cơ học:Cho biết khả năng chịu tác dụng lực của vật liệu như: Tính 

cứng, tính dẻo, tính bền. 

- Tính chất vật lí:Thể hiện thông qua các hiện tượng vật lí như: Nhiệt độ nóng 

chảy , tính dẫn điện ,dẫn nhiệt.  

- Tính chất hóa học:Cho biết khả năng chịu được tác dụng hóa học trong các môi 

trường như: Tính chịu axit và muối, tính chống ăn mòn. 

- Tính công nghệ: Cho biết khả năng gia công của vật liệu: Tính đúc, tính hàn, tính 

rèn  

Chú ý: Hai tính chất:cơ tính và tính công nghệ là đặc biệt quan trọng đối với cơ khí 

Câu 9. Quy ƣớc vẽ ren nhìn thấy và ren bị che khuất? Giải thích M 20 X 1 

*Quy ước vẽ ren 

- Ren nhìn thấy 

Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết 

+ Đường đỉnh ren, đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm 

+ Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ 3/4 vòng 

-Ren bị che khuất 

+ Đường đỉnh ren , đường chân ren,đường giới hạn ren được vẽ bằng nét đứt 

+ Giải thích kí hiệu: M 20 X 1          

M: kí hiệu ren hệ mét 

20:kích thước đường kính d của ren 

1:kích thươc bước ren P 

Câu 10: Vì sao xảy ra tai nạn điện? Hãy nêu một số biện pháp an toàn điện khi sử 

dụng điện 

        a. Tai nạn điện xảy ra là do:                                                                    

 - Chạm trực tiếp vào vật mang điện 

 - Do đến gần đường dây dẫn điện bị đứt rơi xuống đất 

 - Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp 
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         b. Một số biện pháp an toàn điện khi sử dụng điện: 

     - Trước khi sử dụng điện, phải cắt nguồn điện 

              + Rút phích cắm điện 

              + Rút nắp cầu chì 

              + Cắt cầu dao 

  -Sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc như: 

             + Sử dụng các vật liệu lót cách điện 

             + Sử dụng các dụng cụ lao động cách điện. 

             + Sử dụng các dụng cụ kiểm tra 

Câu 11: Nêu vai trò của điện năng 

Điện năng có vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống. 

- Là nguồn động lực cho các máy hoạt động; nguồn năng lượng cho các máy và thiết bị  

- Là điều kiện để phát triển tự động hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

II. BÀI TẬP   

Câu 1: Thế nào là chi tiết máy? Dấu hiện để nhận biết chi tiết máy? Các chi tiết máy 

được lắp ghép với nhau như thế nào? 

Câu 2: Em hãy nêu khái niệm về mối ghép cố định và mối ghép động. Lấy ví dụ về mối 

ghép cố định, mối ghép động trong thực tế. 

Câu 3: Hãy nêu công dụng của các dụng cụ gia công? 

Câu 4: Để đảm bảo an toàn khi cưa và dũa, em cần chú ý những điểm gì? 

Câu 5: Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào ? Nêu đặc điểm của từng loại 

mối ghép? 

Câu 6: Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền và biến đổi chuyển động? 

Câu 7: Cho bộ truyền động đai sau: Bánh dẫn 1 có đường kính 20cm, bánh bị dẫn 2 có 

đường kính là 10 cm. 

a) Tính tỉ số truyền i của bộ truyền động đai? 

b) Hãy xác định tốc độ quay của bánh bị dẫn 2, biết rằng bánh dẫn 1 quay với tốc 

độ 15 vòng/phút. 

Câu 8: Đía xích của xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 30 răng. 

a) Tính tỉ số truyền i của bộ truyền động? 

b) Hãy cho biết đĩa xích và đĩa líp, chi tiết nào quay nhanh hơn? 

Câu 9: Điện năng có vai trò gì trong sản xuất và đời sống ? Hãy lấy ví dụ ở  gia đình và 

địa phương em. 

Câu 10: Tai nạn điện thường xảy ra do các nguyên nhân nào? Khi sử dụng và sửa chữa 

điện cần thực hiện những nguyên tắc an toàn điện gì? 

 

-HẾT- 


